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NÖDINGE. Kollektivtra-
fi ken har fått många 
nya resenärer i och 
med uppstarten av 
Alependeln.

Västtrafi k vill dock 
få ännu fl er att ställa 
bilen.

I lördags genomför-
des en kampanj på fl era 
håll i Göteborgsregio-
nen däribland Nödinge.

Just nu pågår Västtrafiks sats-
ning på att locka fler bilpend-
lare till kollektivtrafiken. 143 
00 bilägare i Göteborg och 
dess kranskommuner har fått 
ett erbjudande hem i brev-
lådan om att åka gratis med 
kollektivtrafiken under två 
veckor.

I lördags mötte Västtrafik 
de som ännu inte upptäckt 
fördelarna med kollektivtra-
fiken. Representanter fanns 
på plats på Ale Torg för att 
svara på frågor och dela ut 
ansökningar om gratis prov-
åkning.

– Med den här kampanjen 
hoppas vi kunna locka nya 
resenärer. Jag kör själv buss 
i Ale och upplever att många 
är väldigt positivt inställda 
till den utveckling som skett, 
säger Thomas Carlsson på 
Nobina.

Gunvor Fransson och 
Lisbeth Sjöström kom 
till Ale Torg med förhopp-
ningen om att vinna ett gratis 
provåkarkort.

– Jag tar ofta bilen, det 
sker av gammal vana. Det 
handlar om att ändra sina 
rutiner, säger Lisbeth.

Makarna Ebbe och Asta 
Lindström fanns också på 
plats. Ebbe tittade närmare 
på den buss som hade ställts 
upp på torget.

– Jag körde själv buss på 
50-talet, sträckan Kollanda-
Göteborg. Bussarna ser lite 
annorlunda ut nu jämfört 

med då, skrattade Ebbe som 
i likhet med övriga besökare 
bjöds på kaffe.

JONAS ANDERSSON

Lisbeth Sjöström och Gunvor Fransson besökte Västrafi ks event på Ale Torg i lördags. 
Förhoppningen var att vinna provåkarkort.

Många alebor tog tillfället i akt att möta Västtrafi ks repre-
sentanter för att få svar på sina frågor om kollektivtrafi ken. 
Dessutom bjöds alla besökare på kaffe.

– Vill få fl er att 
åka kollektivt

å

Västtrafi k mötte bilpendlare
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BÄBISMYS I NÖDINGE - BABYSIGN 
>> Fredag 24 maj kl 10.30 

Lär dig mer om bäbis-sign, ett teckenspråk för bäbisar som kan 

vara första steget till kommunikation. Ale bibliotek, Nödinge. 

Föranmälan 0303-330 216

GRÄV MED ARKEOLOG
>> Lördag 25 maj kl 13-15

Nyfiken på hur en arkeolog jobbar? Prova på att gräva tillsammans 

med Andreas Antelid. För alla åldrar. Samling vid Älvängens 

bibliotek. Entré 50 kr/person. Förköp Ale bibliotek, Nödinge  

0303-330 216. Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan.

PÅ GÅNG I ALE

Anläggande av ett nytt utjämningsmagasin för dagvatten 

mellan Nödinge – Nol

Efter ett antal översvämningar vid Kärrvägen 

i Nol i folkmun kallad Röda dalen fick VA-

enheten på dåvarande tekniska kontoret 2009 i 

uppdrag att anlägga ett utjämningsmagasin för 

dagvatten söder om radhusområdet.

Detta magasin ska ”portionera” flödet vidare ner 

mot en pumpstation vid brandstationen som 

lyfter vattnet över en skärm vidare ut i Göta älv.

Pumpskapaciteten är när samtliga pumpar går 

för fullt strax under 3000 liter/sek.

Detta utjämningsmagasinet med en volym på 

c:a 4 200 m3  har fungerat utmärkt.

När nu Ale kommun exploaterar Ale Höjd och ev. 

förtätning utefter norra Kilandavägen i Nödinge, 

och detta ska till vissa delar avvattnas mot Nol,

visar VA-enheten återigen på en god 

framförhållning och kunnande och redan nu 

färdigställt ett nytt utjämningsmagasin i bäcken 

mellan Nödinge och södra Nol. Detta magasin 

kan härbärgera c:a 18 000 m3 vatten och gör 

att flödet ner till utjämningsmagasinet vid 

Kärrvägen bättre kan kontrolleras.

Med ovanstående åtgärder har sektor Samhällsbyggnad försökt eliminera de problem 

som mängden ökande dagvattenflöden orsakar i befintliga och nya bostadsområde. 

Dessutom får man på köpet ett visst mått av ”rening” tack vare dessa buffertar innan 

vattnet når Göta älv.

Dagvatten: regn eller smältvatten som rinner av från markytan, vägar, takytor osv.

KUNGÖRELSE

Maj

Välkommen till fullmäktiges sammanträde 

Under sammanträdet kommer kommunfullmäktige bland annat att fatta beslut om 

följande:

 

•  Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Soltak AB samt godkännande av 

aktieägaravtal

•  Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i 

Sverige, så kallade ensamkommande barn.

•  Svar på medborgarförslag från Per Carlsson och Gunilla Wallengren om utveckling av 

Jennylunds idrottsområde

 

En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas tillgänglig hos Ale kommun, 

0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvensen 

95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. 

Välkommen!
Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  
Cecilia Stedt, sekreterare.

måndagen den 27 maj 2013 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Köp blommor 
till kanonpriser
mellan Rosa Huset och Axum i Älvängen
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PENSIONÄRSTRÄFF
Tisdag 21 maj, Bohus servicecenter, 

kl 14.00-16.00

Medverkande: Susanne Gustafsson 
(Med.dr., specialist i arbetsterapi)

Tema: Hälsofrämjande åtgärder för äldre 

hemmaboende personer är eff ektiva
 

Mona Forsberg underhåller med musik från 
den svenska visskatten.

Kaff eservering.

Susanne Gustafsson

Välkomna!


